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Colofon
Stadsberichten zijn berichten van 
de gemeente Amersfoort. 
E-mail: 
stadsberichten@amersfoort.nl

Contactgegevens gemeente 
Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Telefoon 14 033
Website: www.amersfoort.nl. 
E-mail: info@amersfoort.nl
WhatsApp: 06 5750 5302

OPENINGSTIJDEN 
Burgerzaken werkt momenteel 
alleen op afspraak.
Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3,
telefonisch bereikbaar 09.00 - 
17.00 uur

Archief Eemland
Eemplein 73 (Het Eemhuis, 3e 
verdieping). Openingstijden en 
meer informatie: 
www.archiefeemland.nl.

Wijkteams
Informatie over wijkteams voor 
zorg en ondersteuning:
www.amersfoort.nl/wijkteams 
of bel 14 033

Belastingen
Informatie over de 
gemeentebelastingen.
www.amersfoort.nl/belastingen 
of bel 14 033.

Inloopspreekuur voor vragen over reizen met het openbaar vervoer
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het 
openbaar vervoer (OV)? Kom dan langs bij het 
OV-inloopspreekuur op donderdag 2 februari in 
De Koperhorst.

OV-ambassadeurs geven uitleg over reizen met 
de trein en bus en beantwoorden uw vragen. 
Bijvoorbeeld over het aanvragen van een OV-
chipkaart, het verlengen van een abonnement en 
over reizen op zogenoemde ‘keuzedagen’. Deze 
inloopspreekuren zijn gratis en aanmelden is niet 
nodig. 

OV-inloopspreekuur De Koperhorst 
Donderdag 2 februari 2023, 14.00 tot 15.30 uur
De Koperhorst, Paladijnenweg 275, Amersfoort

Meer informatie
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. De gemeenten Baarn, 
Amersfoort, Woudenberg en Soest vinden het 
belangrijk dat iedereen veilig en gemakkelijk met 
het openbaar vervoer kan reizen. Meer informatie 
vindt u op www.doemeemethetov.nl

Zero Emissie Stadslogistiek gaat alle bedrijven aan
Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. De Rijks-
over heid heeft hiervoor landelijk beleid ontwikkeld en de gemeente 
Amersfoort moet hier invulling aan geven. Daar horen maatregelen 
bij die belangrijk zijn voor ondernemingen. In 2025 moeten namelijk 
bedrijven worden bevoorraad met schone voertuigen, te beginnen bij het 
kernwinkelgebied. 

2025 lijkt nog ver weg. Voor de bedrijven in onze gemeente is het goed 
om voorbereid te zijn op ‘schone’ bevoorrading vanaf 2025. En nu al na te 
denken wat dit voor hun bedrijfsvoering betekent. Bedrijven in Amersfoort 
hebben een brief van ons gekregen en een infographic over dit onderwerp. 
Op de projectpagina www.amersfoort.nl/stadlogistiek staat meer 
informatie. 

Landelijke campagne
In het voorjaar verzendt de Rijksdienst voor het Wegverkeer een 
informatieve mailing naar bezitters van bestelbusjes die zakelijk gebruikt 
worden. Later in het voorjaar start er een landelijke campagne over dit 
onderwerp. De gemeente haakt hier actief bij aan en informeert zelf ook 
actief de ondernemers, zodat bedrijven de weg weten te vinden naar 
schoon bevoorraden in 2025.

Kopgroep
De voorbereiding van de zero-emissiezone doen wij samen met een kop-
groep. Wij zijn nog op zoek naar kopgroepleden uit alle wijken in Amersfoort. 
De kopgroep fungeert als denktank en heeft een ambassadeursfunctie naar 
de rest van de stad. Wilt u zich aanmelden voor de kopgroep, dan kunt u 
een email zenden naar stadslogistiek@amersfoort.nl.

3 april 2023 – conferentie ZES
Met input vanuit de kopgroep en de landelijke organisatie (SPES), is er 
maandag 3 april een conferentie voor alle bedrijven in de gemeente. Er 
komen interessante sprekers en er zijn voorbeelden uit andere steden. 
Begin februari ontvangen alle bedrijven hiervoor een uitnodiging.

Doe mee met het OV.

Winteractiviteiten Indebuurt033
Er op uit gaan en mensen ontmoeten. Ook in de winter wordt in 
Amersfoort van alles georganiseerd. Benieuwd? Kijk op de kalender met 
winteractiviteiten van Indebuurt033. Binnenlopen of ergens een soepje 
eten.. het kan allemaal! Bekijk de activiteiten op 
www.samenindebuurt033.nl/agenda/winteractiviteit.

Je kunt ook terecht voor een kop koffie, studeren, een praatje of een 
spelletje in één van de Warme Kamers van het Leger des Heils:
•  Bij Booshardt Kruiskamp – Neptunusplein 66k
•  Bibliotheek het Eemhuis – Eemplein 71
•  Bij Bosshardt Soesterkwartier – Noordewierweg 131.
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De weg in de stad
In de ‘weg in de stad’ vindt u informatie over wegen die 
geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten. Omdat het werk aan 
de weg afhankelijk is van vele zaken, waaronder het weer, 
kan het zijn dat de werkzaamheden eerder of later beginnen 
dan gepland. De actuele ontwikkelingen vindt u op 
www.amersfoort.nl/werkaandeweg.

Winkeliers nodigen je uit om je 
eigen verpakking mee te nemen.
Kijk op: amersfoortduurzaam.nl

“Maak je groentenetje vast aan de 
hondenriem. Zo vergeet je ‘m niet!” 

TIP VAN LONNEKE:

Toon uw organisatie of initiatief aan nieuwe inwoners

Nu aanmelden voor informatiemarkt 
Amersfoort Aangenaam
Drie keer per jaar houdt de gemeente een bijeenkomst voor nieuwe inwoners met als 
naam: Amersfoort Aangenaam. Nieuwe inwoners maken dan kennis met de stad en het 
gemeentebestuur. Dat gebeurt ook weer op zaterdag 18 februari 2023.  Organisaties en 
initiatieven uit de stad kunnen zich dan presenteren op de informatiemarkt. 

De informatiemarkt is een vast onderdeel van Amersfoort Aangenaam. Misschien is het 
voor u of uw organisatie ook interessant om aan deze markt mee te doen. U kunt dan 
ongeveer 250 nieuwe inwoners van Amersfoort vertellen over uw organisatie en wat u 
voor hen kunt betekenen.

Plaats
De informatiemarkt is op 18 februari tussen 15.00 en 16.00 uur in de Sint-Joriskerk op 
Hof 1. De opbouw van de markt is tussen 14.00 en 14.45 uur. Voor elke deelnemer aan 
de markt is een tafel of een deel van een tafel beschikbaar voor presentatiemateriaal en 
andere spullen.

Aanmelden
Wilt u ook een plek op de informatiemarkt van Amersfoort Aangenaam? Meldt u zich dan 
aan vóór 12 februari 2023. Dat kan door een e-mail te sturen naar angenaam@amersfoort.nl. 
Bezoekers van de informatiemarkt hoeven zich niet aan te melden.

Plaats Werk/Hinder Wanneer

Ariaweg Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

2 januari 2023 t/m 
29 maart 2024

Baak van Stellendam
(Waterdorp)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m half februari 
2023

Beukenlaan en Berkenlaan
(tussen Esdoornlaan en 
Plataanweg)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m 
31 maart 2023

Boerderijenboulevard (tussen 
Verbindingsweg en rotonde 
Podium)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

26 en 27 januari 
2023

Bosserdijk ter hoogte van 
nummer 60

Afgesloten, kraan op de weg. 9 en 10 februari 
2023

Duifpolder ter hoogte van 
nummer 45

Afgesloten, kraan op de weg 6 februari 2023

Hanzeboulevard (tussen 
Rotonde 11 en Rotonde 12)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

27 januari t/m 
2 februari 2023. 
Dagelijks tussen 
9.00 en 16.00 uur

Iepenlaan Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

t/m 30 januari 2023

Koning Assenthijnpad ter 
hoogte van nummer 20

Afgesloten, kraan op de weg 27 januari

Laakboulevard (tussen Laan 
van Bovenduist en Rotonde 5)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

2 en 3 februari 2023

Laakboulevard (tussen 
rotonde 7 en 8)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m 
24 februari 2023

Langegracht Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid

23 februari 2023

Nieuweweg Rioleringswerkzaamheden. Verkeer 
wordt met borden omgeleid.

23 februari 2023

Paulus Potterstraat en Jan 
Steenstraat

Renovatiewerk. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

t/m 3 maart 2023

Populierweg (tussen 
Plataanweg en Kastanjelaan)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid

t/m 31 maart 2023

Stadsringtunnel (rijstrook 
richting centrum)

Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
over naastgelegen busbaan geleid.

30 januari t/m 
2 februari 2023

Straat van Messina ter hoogte 
van nummer 85

Afgesloten, kraan op de weg. 27 en 31 januari 
2023

Texelstraat-Zuid Wegwerkzaamheden. Verkeer wordt 
met borden omgeleid.

9 januari t/m 
24 februari 2023

Turfberg ter hoogte van 
nummer 16

Afgesloten, kraan op de weg. 6 februari 2023

Vincent van Goghstraat ter 
hoogte van nummer 27

Afgesloten, kraan op de weg. 15 februari 2023

Windmolens in
mijn buurt?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice
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De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort

Vergadering volgen

De Actualiteitenraad en de raadsvergadering worden in de Raadzaal gehouden. De Actualiteiten-
raad start om 15.00 uur. Aansluitend is de raadsvergadering. U kunt de vergaderingen bijwonen 
vanaf de publieke tribunes. U kunt daarnaast de raadsvergadering en de Actualiteitenraad 
volgen via het YouTube-kanaal van de gemeenteraad: youtube.com/raadamersfoort. Of via 
Politiek Portaal: amersfoort.raadsinformatie.nl. Op deze website staat ook de agenda met de 
vergaderstukken (zie paper clips). Informatiemarkt Het Plein wordt gehouden op de vide voor de 
Raadzaal en is niet online te volgen.

Debat tijdens de raadsvergadering van afgelopen december.

• Het Plein van 31 januari (17.30 uur) 

• Raadsvergadering Het Besluit 31 januari (15.15 uur)

De agenda van de gemeenteraad op 31 januari   
Rekenkamerrapport jeugdbescherming, bestemmingsplan Liendert-West en huurteam in Amersfoort

Op dinsdag 31 januari is de eerste raadsvergadering van 2023. De gemeenteraad komt om 15.00 uur bijeen voor De Raad, met de 
raadsvergadering Het Besluit, de Actualiteitenraad en informatiemarkt Het Plein. De raad neemt onder andere een besluit over het 
rekenkamerrapport over jeugdbescherming, het bestemmingsplan Liendert-West en moties over een huurteam in Amersfoort en een 
30 km/u-zone in Hoogland. 

Verkiezing kinderburgemeester

Het Plein is de informatiemarkt van gemeenteraad 
Amersfoort voor inwoners, organisaties en bedrijven. 
Het Plein wordt dit jaar gehouden van 17.30 tot 18.00 uur, 
op de vide van het stadhuis. Op Het Plein krijgen raadsleden 
deze keer informatie over de verkiezing van Amersfoorts 
eerste kinderburgemeester.

Wilt u ook uw idee, plannen en/of ambities voor de stad 
delen met de raadsleden? Meld u aan voor Het Plein bij de 
raadsgriffie op telefoonnummer: 033-469 4379 of 
e-mail: gemeenteraad@amersfoort.nl. 
Of kijk op de website: amersfoort.nl/gemeenteraad. 

Inwoners en organisaties gingen op Het Plein van afgelopen 
december over hun ideeën en plannen in gesprek met 
raadsleden.

Rekenkamerrapport over jeugdbescherming

De gemeenteraad neemt een besluit over de aanbevelingen 
uit het rekenkameronderzoek ‘In gesprek, een onderzoek 
naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugd-
beschermingsketen’. Het onderzoek werd uitgevoerd nadat 
de raad in 2021 de motie ‘Zorgen om de jeugdzorg’ aannam.

Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat ouders die 
met jeugdbescherming te maken krijgen, vaak niet goed 
op de hoogte zijn welk hulp- en zorgaanbod aanwezig is 
in Amersfoort. Daarnaast weten veel ouders niet wat ze 
van de verschillende professionals mogen verwachten. 
Ook is in de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen niet 
altijd duidelijk wanneer welke professional aan zet is en 
wie verantwoordelijk is. Dit ervaren zowel ouders als 
professionals. Bovendien ontbreekt specifieke kennis om 
de juiste hulp te bieden bij de wijkteams. Op basis van het 
onderzoek doet de rekenkamer onder andere aanbevelingen 
over rolverduidelijking, het toerusten van wijkteams, 
informatievoorziening voor ouders, de positie van de 
cliëntondersteuner en de positie van ouders.  

Amendementen en moties fracties
Bij dit raadsvoorstel zijn tot nu toe drie amendementen en 
vier moties aangekondigd. De amendementen gaan onder 
andere over het meer onder de aandacht brengen van 
onafhankelijke cliëntondersteuning en de mogelijkheid tot 
juridische ondersteuning, de positie van de ouders en het 
organiseren van een inhoudelijk gesprek als gemeenteraad 
Amersfoort over de toekomst van de jeugdbescherming 
en de rol van de gemeenteraad. De moties gaan over een 
onafhankelijke informatievoorziening voor ouders, meer 
expertise voor wijkteams, meer betrokkenheid van ouders en 
wijkteams bij de start van een jeugdbeschermingsmaatregel 
en het versterken van dossiervorming. 

Zorgen om jeugdzorg
In de motie ‘Zorgen om jeugdzorg’ uit 2021 vroeg de raad de 
rekenkamer te onderzoeken hoe de jeugdbeschermingsketen 
en de uitvoering van de jeugdbescherming in Amersfoort 
werken. De raadsleden maakten zich zorgen over de 
landelijke berichten van de Inspectie voor Gezondheidszorg 

en Jeugd en over de signalen die zij kregen van inwoners 
van Amersfoort over het niet goed werken van de lokale 
jeugdbeschermingsketen. Daarom dienden de raadsleden 
deze motie in. 

Belangrijke informatie
Kijk op amersfoort.nl/gemeenteraad als u meer wilt 
weten over de gemeenteraad. Daar staan onder andere de 
vergaderplanning en alle vergaderstukken. Het kan zijn dat 
de vergaderagenda wijzigt. Houd daarom de website in de 
gaten voor actuele informatie.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeente-
raad? Volg de raad dan op 
 @RaadAmersfoort
 youtube.com/raadamersfoort
 facebook.com/raadamersfoort 
 instagram.com/gemeenteraadamersfoort

U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse RaadsMail 
via amersfoort.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.

Vragen?
Neem contact op met de raadsgriffie: 
 griffie@amersfoort.nl 
 033 469 4379.

(foto: Simon Lamme)

Lees verder op de volgende pagina >>

AGENDA

De Raad is gemiddeld één keer per 

maand op een dinsdag. 

Uitgezonderd schoolvakanties.

15.00 uur
De Actualiteitenraad

15.15 uur
Raadsvergadering Het Besluit 

17.30 - 18.00 uur
Informatiemarkt Het Plein 

19.00 uur
Vervolg raadsvergadering Het Besluit

(Indien agenda nog niet af is)
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Vaststellen bestemmingsplan Liendert-West

Voor de locatie van het oude zwembad Liendert is een plan ontwikkeld voor de realisatie van sportvoorzieningen en 
woningen.  

Het uitwerkingsvoorstel en stedenbouwkundig plan voor 
Liendert-West zijn in juni 2020 door de gemeenteraad 
vastgesteld.  De raad neemt nu een besluit over het 
ontwerpbestemmingsplan voor het sport- en woongebied 
Liendert-West. Dat plan bestaat onder andere uit:
•  de verplaatsing van de tennis- en handbalvereniging 

naar het noordelijk deel van het plangebied, waar de 
verenigingen samen met de jeu de boulesvereniging en de 
reddingsbrigade één sportpark zullen vormen;

•  een woongebouw van zes bouwlagen met honderdtwintig 
appartementen (zestig sociale huur en zestig middenhuur) 
langs het Valleikanaal;

•  zes woningen op het parkeerterrein van het voormalige 
zwembad;

•  de herinrichting van het omliggende openbare gebied.

De bouw van twee woningen op een braakliggend stuk 
grond ten oosten van het woongebouw, is niet in het 
ontwerpbestemmingsplan opgenomen. De twee woningen 
stonden wel in het uitwerkingsplan maar na gesprekken met 
de buurt is het plan aangepast. Op deze plek komt nu een 
speelbosje, als extra speelplek en als groene buffer tussen het 
woongebouw en de bestaande woningen. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage 
gelegen. Daarop zijn 22 zienswijzen (officiële reacties) 
binnengekomen. Onder andere over parkeerdruk, toename 
van verkeer, teveel aan te bouwen (sociale) woningen en 
aantasting van groen. De zienswijzen leiden tot een aantal 
aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan. Zo worden 
er bijvoorbeeld twee extra snelheidsbeperkende maatregelen 

genomen. De aanpassingen geven geen aanleiding om het 
plan niet vast te stellen of zo te wijzigen dat deze procedure 
niet kan worden doorgezet. Het college vraagt de raad het 
bestemmingsplan vast te stellen.

Braakliggend terrein op de locatie van het oude zwembad 
(foto: Simon Lamme).

Verder op de agenda

Actualiteitenraad (15.00-15.15 uur)
Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college van 
burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen die 
niet op de vergaderagenda staan. Let op: worden er geen 
onderwerpen aangemeld, dan gaat de Actualiteitenraad niet 
door. Informatie over de Actualiteitenraad staat op Politiek 
Portaal: amersfoort.raadsinformatie.nl. 

Andere agendapunten raadsvergadering Het Besluit

Benoemingen
•  Benoeming plaatsvervangend voorzitters 

raadscommissies
Per raadscommissie worden twee plaatsvervangend 
voorzitters benoemd. In het constituerend beraad van de 
raadscommissies hebben commissieleden zich hiervoor 
aangemeld.

Andere raadsvoorstellen
•  Wijziging Gemeenschappelijke regeling Afval 

Verwijdering Utrecht 
De AVU (Afval Verwijdering Utrecht) is een 
gemeenschappelijke regeling voor alle gemeenten in 
de provincie Utrecht. De Eerste Kamer heeft op 14 
december 2021 ingestemd met een wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet 
als het gaat om de gemeenschappelijke regelingen. 
Hiermee krijgen gemeenteraadsleden meer invloed op 
de besluitvorming van de gemeenschappelijke regeling 
en kunnen ze die beter controleren. Deze wijziging is 
op 1 juli 2022 in werking getreden. Door de wijziging 
is een aanpassing van een aantal onderdelen van de 
Gemeenschappelijke regeling AVU noodzakelijk. De 
belangrijkste zijn dat de deadlines voor de begroting en 
jaarrekening verschuiven. De termijnen voor het indienen 

van zienswijzen veranderen van acht naar twaalf weken. 
Het college stelt de raad voor hierop geen zienswijze in te 
dienen. 

•  Gebiedsexploitatie Hoefkwartier
De raad neemt een besluit over een gebiedsexploitatie 
voor Hoefkwartier: alle financiële gevolgen van de 
ontwikkeling van stadswijk Hoefkwartier komen in 
één gebiedsexploitatie zodat er inzicht is in de totale 
kosten van Hoefkwartier. Dat instrument is nog niet 
eerder in Amersfoort gebruikt. Hierin zijn alle kosten en 
opbrengsten opgenomen van zowel het ontwikkelen van 
de gemeentegrond als van de kosten die de gemeente 
maakt voor inrichten van de openbare ruimte op grond die 
niet van de gemeente is.

Impressie nieuwe wijk Hoefkwartier (bron: hoefkwartier.nl). 

•  Veiligheidsregio Utrecht: kadernota 2024
De raad kan een zienswijze indienen op de kadernota van 
de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio gemeente 
Utrecht (VRU). In de kadernota staan op hoofdlijnen de 
plannen voor het komende jaar en de verwachte kosten. 
Het college stelt voor als zienswijze te geven dat de 

gemeente de kadernota ondersteunt. De raad wil zich in 
2023 laten informeren over langetermijnontwikkelingen op 
het gebied van brandweerzorg en de gevolgen van de groei 
van de stad voor de brandweerdekking in Amersfoort.

•  Rapport van feitelijke bevindingen besteding 
fractievergoedingen 2018-2022
De fracties in de gemeenteraad krijgen jaarlijks een 
vergoeding voor de fractiekosten. De vergoeding is een 
tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van 
de fracties. Volgens de verordening heeft de accountant 
een onderzoek uitgevoerd naar de uitgaven van de fracties. 
De raad zal het onderzoek beoordelen en na goedkeuring 
vaststellen.

•  Jaarplan 2023 auditcommissie
De auditcommissie stelt elk jaar een plan op waarin de 
voorgenomen werkzaamheden worden beschreven. 
Tijdens deze raadsvergadering zal de raad dit plan 
goedkeuren en daarna vaststellen.

Moties
De gemeenteraad besluit over door fracties ingediende 
moties die niet bij een raadsvoorstel horen. Tot nu toe 
zijn er twee moties aangekondigd. Een van de moties 
gaat over het invoeren van een maximumsnelheid van 
30km/u bij de entree van Hoogland, op het weggedeelte 
van de Van Boetzelaerlaan tussen Bunschoterstraat en de 
rotonde Hamseweg/Zevenhuizerstraat. De andere motie 
gaat over instellen van een huurteam in Amersfoort, 
een team van specialisten dat huurders van particuliere 
woningen kan bijstaan en adviseren over te hoge huur 
en onderhoudsgebreken. Moties worden onderaan de 
vergaderagenda op de website Politiek Portaal geplaatst. 

Ontwerp-omgevingsvisie Amersfoort 2030-2040 

Met de Omgevingswet is iedere gemeente verplicht om een omgevingsplan en 
een omgevingsvisie op te stellen voor haar grondgebied. De afgelopen drie en een 
half jaar is gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie voor Amersfoort. De 
keuzes die daarin worden gemaakt, worden uitgewerkt in het omgevingsplan. Het 
ontwerp van de omgevingsvisie is nu af. De commissie Omgeving heeft op 17 januari 
aangegeven verder te willen praten over de ontwerp-omgevingsvisie Amersfoort 
2030-2040 voordat deze ter inzage wordt gelegd. 

In de omgevingsvisie voor Amersfoort staat hoe de stad zich kan ontwikkelen. Het 
is een langetermijnvisie voor de leefomgeving en geeft richting bij keuzes over het 
gebruik van de ruimte. Dan gaat het bijvoorbeeld over ruimte voor wonen, werken, 
milieu, verkeer, natuur en water. In de omgevingsvisie staat ook hoe het is met de 
kwaliteit van de leefomgeving en hoe deze kwaliteit behouden of verbeterd wordt. 
De commissie bespreekt of de Omgevingsvisie ter inzage kan worden gelegd en 
vastgesteld. 

(bron: Omgevingsvisie gemeente Amersfoort)

• Extra vergadering commissie Omgeving (19.00 uur)
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